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 الوظائف التي شغليا :           -

 إلى -من  مكان العمل الوظيفة ت
 0223-0220 كلية القانون تسجيلالمدير  9
 0222 جامعة ديالى مدير مركز التسلم واإلرشاد 0
 0299 كلية القانون المركزية اإلمتحانيةرئيس اللجنة  3
 0299-0292 كلية القانون والعلوم السياسية والدراسات العلياللشؤون العلمية  معاون العميد 2
 أالنولحد  -0299 كلية القانون والعلوم السياسية عميد كلية  2

 كلية اليرموك الجامعة ممثل الوزارة في كلية اليرموك الجامعة  6

الوزاري  األمربموجب 
المرقم 

 6/92/0293في2925
 ولحد أالن -0293

5 
ممثالً للجامعة في مركز الدراسات التخصصية 

 كلية القانون بين الحوزة والجامعة
بموجب األمر المرقم 

في  95621
92/90/0292 

ممثال عن جامعتنا في مركز الدراسات  1
 التخصصية بين الحوزة والجامعة 

في  95621ش/د  رئاسة جامعة ديالى
92/90/0292  

 
 أللجان التي شغليا : -

 إلى –من  مكان العمل اللجنة  ت
 خمس سنوات متفاوتة جامعة ديالى اإلمتحانيةعضو اللجان  9
 0226 – 0222 كلية التربية األساسية عضو لجنة التعضيد 0
 0299 كلية القانون المركزية اإلمتحانيةرئيس اللجنة  3
 0292-0290 جامعة ديالى  رئيس لجنة االستثمار  2
 0292 جامعة ديالى  رئيس لجنة تحليل العطاءات  2

 
 فييا :  الجامعات  التي قـام بالتدريس -

 الى –من   الكلية  الجامعة  ت
 0220-9115 التربية جامعة ديالى 9
 0222-0220 القانون جامعة ديالى 0



 0226-0222 األساسيةالتربية  جامعة ديالى 3
 0221-0226 القانون جامعة كويو 2

والعلوم  القانونكلية  جامعة ديالى 2
 السياسية 

 نآلالحد  -0221

 
 المقررات الدراسية التي قـام بتدريسيا : -

 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 0220-9115 تربيةالأسس  التاريخ  التربية  ديالى  -9
 0220-9115 مدخل علم االجتماع العلوم التربوية التربية  ديالى  -0
 0222-9111 علم اإلجرام القانون القانون ديالى  -3
 0226-0222 العلمي بحثالمنهج  عدة أقسام التربية األساسية ديالى  -2
 0221-0226 عامالعقوبات ال  القانون كويو -2
 لحد أالن -0221 علم اإلجرام  القانون والعلوم السياسية القانون ديالى -6

 

 البحوث العلمية التي قـام بنشرىا في المجالت العلمية : -

 السنة رقم العدد عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 0222 5 النظرية في علم االجتماع العراق مجلة ديالى 9
 0229 0 األسرة والتنمية االجتماعية العراق مجلة اليرموك 0

الوصمة االجتماعية وظاىرة العودة إلى  العراق مجلة اليرموك 3
 الجريمة

5 0222 

 العراق مجلة الفتح 2
االلتزام والمخالفة لمعايير المجتمع في 

 0222 03 العراق بعد انهيار السلطة

 0222 02 االجتماع العدالة وتطبيق القانون في منظور علم العراق مجلة الفتح 2

 العراق مجلة الفتح 6
اإلجرامي بين النظريات العلمية السلوك 

 0226 02 والتفسير اإلسالمي

 العراق مجلة كويو 5
دراسة في العالقة بين  –األمن االجتماعي 

 0221 1 المؤسسات االجتماعية والمؤسسات األمنية



1 
مجلة المؤتمر العلمي األول 

 جنوح اإلحداث وإجراءات محاكماتهم العراق لجامعة ديالى
93-92  

 0221 األولكانون 

 0290 9 العنف األسري وأثره على جنوح اإلحداث العراق مجلة العلوم القانونية والسياسية 1

مجلة المؤتمر السنوي الثاني  92
 عشر

 92-1 األساليب الحديثة في التحقيق اإلداري مصر
 أيلول

0290 

 األردن مؤتمر جامعة الزرقاء 99
 –المعرفة  واستراتيجيةتطور التعليم العالي 

 العراق نموذجا
02-06 

 0290 نيسان

 –المعرفة  واستراتيجيةتطور التعليم العالي  العراق مجلة العلوم القانونية والسياسية 90
 0293 0 العراق نموذجا

مظاىر الفساد في بعض مؤسسات الدولة  العراق  اإلنسانيةمجلة ديالى للبحوث  93
 تجاوزىاالعراقية السياقات والعوامل وسبل 

3316 0292 

92 
مجلة الجمعية العراقية للعلوم 

 العراق التربوية والنفسية
االنثروبولوجيا  وجرائم اإلبادة الجماعية 

 0292 92/9629 القضية األرمينية أنموذجا

92 
مجلس رئاسة الوزراء / بيت 

 العراق الحكمة
السياسة القانونية لألحوال الشخصية العراقية 

لمدى مواكبة التشريع لتغير دراسة تحليلية 
 المجتمع

290 0292 

 العراق  مجلة العلوم القانونية والسياسية 96
دور خدمات االتصال )االنترنت( في تطوير 

 التعليم العالي 

 األول
المجلد 
 الثالث 

0292 

 التي شارك فييا :الخارجية  المؤتمرات والندوات العلمية والورش   -

 مكان االنعقاد العنوان ت
 المشاركةنوع 
 السنة حضور ( –)بحث 

المملكة –مدينة كازابالنكا  والتنمية اإلدارةدور الخدمة المدنية في  9
 المغربية

 0299 مشارك

0 
استراتيجيات التعليم العالي وتخطيط الموارد 

 البشرية
المملكة  –الجامعة الهاشمية 

 0290 مشارك األردنية

 0290 مشارك جمهورية مصر العربية الرشيدة وبناء دولة المؤسسات اإلدارة 3

          ي في العالم العربي النظام القانون صالحا 2
 الفرص ( -) التحديات 

 0290 مشاركة الهاشمية  األردنيةالمملكة 

 

  



 ( : شيادات تقديرية /اإلبداعات أو النشاطات التي حصل فييا على )جوائز   -
 

 النشاط أو اإلبداعنوع  ت
 جائزة 

 تقديريةشهادة 
 

 السنة الجهة المانحة

9 
For development of the 
Arabic Language Open 

Learning Program 

Certifica
te of 

Appreci
ation  

St Clements university- 
United Kingdom 

2008 

 شهادة مشاركة مشاركة في منتدى المائدة المستديرة 0
المملكة المغربية المنظمة –كازابالنكا 

 اإلداريةالعربية للتنمية 
0299 

 شهادة مشاركة األولمشاركة في فعاليات المؤتمر العربي  3
 األردنيةالمملكة –الجامعة الهاشمية 

 0290 اإلداريةالهاشمية /المنظمة العربية للتنمية 

2 
مشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي 

 شهادة مشاركة الثاني عشر
جمهورية مصر العربية  المنظمة  –القاىرة 

 0290 اإلداريةالعربية للتنمية 

2 
مشاركة في الورشة التدريبية حول العيادة 

 0290 برنامج العدالة في متناول الجميع شهادة مشاركة القانونية في كليات القانون

6 
مشاركة في الورشة التدريبية حول العيادة 

 0293 برنامج العدالة في متناول الجميع شهادة مشاركة كليات القانونالقانونية في  

5 
Participation in the 

empowering women 
economically conference 

Particip
ation 

certificat
ion 

Erbil_ Iraq 2011 

1 

Participation in the 
reginal conference for 

law educational system in 
the Arab world 

Particip
ation 

certificat
ion 

The union of the Arab 
universities_ protection 

program _ advanced 
johns Hopkins _ 

international studies 
school 

2012 



1 
 

Certificate of 
appreciation in USAID 
Iraq access to quctice 

program and the 
international law 

students association 

Particip
ation 

certificat
ion 

USAID for the America 
people 2012 

 تقيمو الذي السابع المؤتمر في الفاعلة المشاركة 92
 االنسانية للعلوم التربية كلية

 0290 االنسانية للعلوم التربية كلية تقديرية شهادة

99 

 مشاركة في الحلقة النقاشية الموسعة والموسومة 
) المبادئ األساسية الستقاللية الجامعات , 
وأىمية االستقاللية في ظل معطيات المرحلة 

 الحالية (  

 0292 عمادة كلية الهندسة / جامعة ديالى شهادة تقديرية

90 
الندوة العلمية لقسم  أعمالمشاركة في 

الدراسات االجتماعية في بيت الحكمة 
 الموسومة ) القانون والمجتمع ( 

 0292 قسم الدراسات االجتماعية  شهادة تقديرية 

93 

مؤتمر الرابع الفي  عضو اللجنة العلمية
والموسوم الجامعة  اإلسالميةعشر للكلية 

ب ) القانون ركيزة لبناء مجتمع امن 
 ومتقدم(

 0292 الجامعة  اإلسالميةالكلية  ة تقديرية شهاد

الندوة الموسومة  أعمالالمشاركة في  92
 0292 عمادة كلية الهندسة / جامعة ديالى  شهادة تقديرية  )المصادر البديلة لتمويل الجامعات( 

 

92 
المساىمة الفعالة والكبيرة في تلبية نداء 

المرجعية الرشيدة والدفاع عن ارض وتراب 
 العراق ومقدساتو 

 0292 ىيئة التعليم التقني شهادة تقديرية

96 
حول االدارة الحديثة دورة افاق االبداع 

-95للفترة من  وتطور الفكر االداري
09/2 /0296 

 0296 االمريكيةشهادة من االكاديمية  شهادة دولية

95 
 الحديثة االدارة حول االبداع افاق دورة

-95 من للفترة االداري الفكر وتطور
09/2 /0296 

 0296 شهادة االكاديمية العربية للتدريب دولية هادةش

91 
حول االدارة الحديثة دورة افاق االبداع 

-95للفترة من  وتطور الفكر االداري
09/2 /0296 

 0296 المملكة المتحدة  G.A.T.C شهادة دولية



91 
حول االدارة الحديثة دورة افاق االبداع 

-95للفترة من  وتطور الفكر االداري
09/2 /0296 

افاق االبداع للتدريب والتنمية البشرية  شهادة دولية
 والتطوير االداري 

0296 

02 

تثمينا لجهودكم االستثنائية من اجل نشر 
والوئام في محافظة روح المحبة والسالم 

ديالى من خالل تواصلكم مع كافة 
 الشرائح من اجل السالم المجتمعي

 0295 سفارة السالم في جمهورية العراق شهادة تقديرية

09 
المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لقسم 

الخدمة االجتماعية الموسوم )ىجرة 
 الشباب العراقي: صراع البقاء والضياع(

 0295 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات شهادة مشاركة

 

 . كتب الشكر -

 رقم وتاريخ الكتاب  الجهة المانحة كتاب شكر النشاط أو اإلبداعنوع  ت

9 
الجهود المبذولة في لجنة عمداء كليات 

 شكر وتقدير القانون
وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي
في  9223

96/6/0293 

0 
الجهود المبذولة في أداء واجباتكم بكل 

 مجلس النواب العراقي  شكر وتقدير  تفاني وإخالص 
في  161

32/92/0292 

مجلة ) العلوم القانونية   إىداءعن  3
 السياسية (

في  9232 مجلس القضاء األعلى شكر وتقدير
2/99/0290 

2 
 عن المشاركة المتميزة في أنجاح مهرجان 

 العتبة العلوية المقدسة  شكر وتقدير الثالث () الغدير العالمي 
91-  

09/92/0292  

الجهود المبذولة في استقبال فريق عمل  2
في  3/9215  بيت الحكمة  شكر وتقدير الدراسات االجتماعية 

99/6/0292 

الجهود المبذولة في المؤتمر الخاص  6
 بالعالقة بين البيئة واإلنسان والمجتمع 

االتحاد العام لألدباء والكتاب  شكر وتقدير 
 في العرق 

في  12
0/92/0292 

5 
الجهود المبذولة  من اجل نشر الثقافة 
والوعي القانوني  ولتواصكم بالبناء من اجل 

 عراق الجميع 
 02/2/0292 نقابة المحامين العراقيين شكر وتقدير

الجهود المبذولة والحضور المتميز للمؤتمر  1
 0296 مجلس محافظة ديالى وتقديرشكر  الوطني االول 



1 
الجهود المبذولة من قبلكم لخدمة العراق 
ارضًا وشعبًا وما تقدموه من تضحيات إلداء 

 واجباتكم الوطنية المقدسة
 0296 مجلس محافظة ديالى شكر وتقدير

92 
لجهود المبذولة من اجل دعم المؤتمر وإنجاحو ا

 6/0292 نقابة المحامين العراقيين  وتقديرشكر  المقدس   خدمتا لبناء ودعم للحشد

الجهود المبذولة في تقديم الدعم  99
 / ديالى المنشآتمديرية حماية  شكر وتقدير اللوجستي لمنتسبي المديرية 

9/99/0602/
في  2222

01/6/0290 

90 

الجهود المبذولة في التعاون المثمر 
والمتميز وتسهيل مهمة فريق العمل الخاص 
بإلقاء محاضرات في األمن الوقائي 

 والتحصين األمني والسالمة العامة  

في  2213 مديرية شرطة محافظة ديالى شكر وتقدير
91/0/0296 

في  0922 جامعة ديالىرئيس  شكر وتقدير االمتحانات النهائية أنجاحالجهود المخلصة في  93
93/99/0223 

92 
 وإعدادالجهود المبذولة في تنظيم 

 س جامعة ديالىيرئ شكر وتقدير استمارات التقديم للجامعات
في  6915

02/1/0222 

في  93023 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير اإلمتحانيةالجهود المتميزة في اللجنة  92
90/1/0299 

في  92612 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير العام الدراسيالجهود المتميزة في نهاية  96
91/5/0299  

 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير اإلمتحانيةاللجان  أداءالجهود المبذولة في  95
في  92216

02/92/0299 

العمل في لجنة  أداءالجهود المبذولة في  91
 التسكين

في  96961 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير
9/99/0299 

91 
المؤتمر العلمي  أنجاحالجهود المبذولة في 

 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير الثاني لكلية القانون
في  1269

99/6/0293  

الجهود المبذولة والمتميزة في انجاز  02
في  93916 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير الموازنة بالجامعة

92/1/0293 

الجهود المبذولة والمتميزة في متابعة  09
 امتحانات كلية اليرموك الجامعة

في  96091 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير
32/92/0293 

 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير الجهود المبذولة في مجلس الكلية 00
في  2299

92/2/0293 



 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير اإلمتحانيةالجهود المبذولة في اللجان  03
في  6229

01/2/0293  
 

في  5210 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير الجهود المبذولة في مجلس الجامعة 02
91/2/0293  

 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير الجهود المبذولة والمتميزة في يوم العلم 02
في  1335

32/2/0293  

الجهود المبذولة في حضور النشاط الذي أقامو  06
في  96262 جامعة ديالى رئيس وتقديرشكر  قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي 

9/90/0292  

في  1911 جامعة ديالى رئيس شكر وتقدير الجهود المتميزة في العمل 05
92/6/0290  

01 
الجهود المبذولة في اللجنة التحضيرية 

 جامعة ديالى رئيس شكر وتقدير لبيت الحكمة 
في  99120

09/1/0292  

في  9215 جامعة ديالى رئيس شكر وتقدير الجهود المبذولة في لجنة تحليل العطاءات  01
01/9/0292  

 جامعة ديالى رئيس شكر وتقدير الجهود المبذولة في انجاز أعمال الكلية  32
في  9222

01/9/0292   

39 

للجهود المبذولة  من قبلكم في أعداد مشروع 
تعليمات ىيكل عمل عضو الهيئة التدريسية 
المقترح من قبل مكتب الخدمات العلمية 
 واالستشارية في كلية القانون والعلوم السياسية 

في  99952 جامعة ديالى  رئيس شكر وتقدير
2/1/0292  

30 
  الجهود المبذولة في األشراف على تنفيذ 

 جامعة ديالى رئيس شكر وتقدير ) طريق كلية الهندسة ( 
في  3202

03/0/0292  

33 

الجهود المبذولة في المشاركة للتدريب 
على السالح وبعض مهارات الدفاع عن 
النفس لدعم األجهزة األمنية والحشد 

 الشعبي 

في  93321 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير
09/1/0292 

الجهود المبذولة والمميزة في أداء اإلعمال  32
 الموكلة أليكم 

في  91291 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير
32/90/0292 

32 
الجهود المبذولة في المجالين العلمي 

 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير  ة جامعة ديالى واإلداري في خدم
س في  919

91/9/0296 
في  3509 رئيس جامعة ديالى شكر وتقديرالجهود المبذولة في اداء االعمال الموكلة  36



 92/3/0296 اليكم

35 
الجهود المبذولة في اداء االعمال الموكلة 

 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير اليكم
في  2211

6/2/0296 

الجهود المبذولة في اداء االعمال الموكلة  31
في  92112 جامعة ديالىرئيس  شكر وتقدير اليكم

96/1/0296 

عمل لجنة  أنجاحالجهود المبذولة في  31
 المشتريات

عمادة كلية القانون / جامعة  شكر وتقدير
 ديالى

في  629
03/90/0220  

22 
الجهود المبذولة في إنجاح عمل لجنة 

 شكر وتقدير  المشتريات 
عمادة كلية القانون والعلوم 

 السياسية/ جامعة ديالى
في  231

06/99/0220 

 عمادة كلية القانون / جامعة شكر وتقدير اإلمتحانيةالجهود المبذولة في عمل اللجنة  29
 ديالى

في  25
02/99/0220 

 شكر وتقدير الجهود المتميزة في العمل 20
عمادة كلية التربية / جامعة 

 ديالى
في  2566

1/1/0220  

الجهود المبذولة في مقابلة الطلبة  23
عمادة كلية القانون / جامعة  شكر وتقدير المتقدمين للدراسات المسائية

 ديالى
في  32

99/99/0223 

عمادة كلية القانون / جامعة  شكر وتقدير الجهود المبذولة في خدمة المسيرة العلمية 22
 ديالى

في  9212
39/1/0222 

22 
المؤتمر العلمي  أنجاحالجهود المبذولة في 

 شكر وتقدير لجامعة ديالى األول
عمادة كلية القانون والعلوم 

 السياسية/ جامعة ديالى
في  9212

01/90/0221  

الجهود االستثنائية المبذولة في لجنة  26
 والتسليم اإلرشاد

في  9923 األساسيةعمادة كلية التربية  شكر وتقدير
90/1/0222 

في  111 األساسيةعمادة كلية التربية  وتقديرشكر  اإلمتحانيةالجهود المبذولة في اللجنة  25
91/5/0226 

 عن إىداء العدد األول من مجلة  21
 شكر وتقدير  ) أصداء سياسية (

جامعة ديالى / كلية التربية 
 األساسية 

في  9309
02/2/0299 

21 
الجهود المبذولة في المشاركة الفاعلة في الندوة 
الموسومة )محاربة الفساد اإلداري واجب وطني 

 وأساس لبناء الدولة ( 
 0/0296 جامعة ديالى / كلية الهندسة  شكر وتقدير

 شكر وتقدير مشاركة في موسم ثقافي 22
/ جامعة  اآلدابعمادة كلية 

 واسط
في  0325

00/90/0292 

المبذولة في نجاح الندوة العلمية الجهود  29
 في كلية القانون

عمادة كلية القانون والعلوم  شكر وتقدير
 السياسية / جامعة ديالى

في  6/53أ/
91/9/0292 



المؤتمر العلمي  أنجاحالجهود المبذولة في  20
عمادة كلية القانون والعلوم  شكر وتقدير  ية القانون / جامعة ديالىللك األول

 جامعة ديالى السياسية /
في  6/0322أ/
5/99/0292 

الجهود المتميزة في لجنة مناقشة رسالة  23
 ماجستير

/ جامعة  اآلدابعمادة كلية  شكر وتقدير
 القادسية

في  3233
91/1/0293 

 

22 
تثمينا للجهود المبذولة في الندوة التثقيفية 

في االنتخابات وفق  المرأةبعنوان )مشاركة 
 منظور النوع االجتماعي(

 شكر وتقدير
المفوضية العليا المستقلة 

 لالنتخابات
في  36/026اد/
1/9/0295 

22 

المثمر والمتميز مع مديرية شرطة  كملتعاون
ديالى والقيام بتسهيل مهمة فريق العمل 

الخاص بإلقاء محاضرات في االمن الوقائي 
والتحصين األمني والسالمة العامة على 
منتسبي جامعة ديالى وطالب كلياتها 

وتوعيتهم امنياً وتحصينهم من الوقوع في 
 براثن التطرف واإلرىاب

 ديالىمحافظة طة مديرية شر  شكر وتقدير
 والمنشأت

 3119/ 2/ 6ق
 2/0/0295في 

26 

تثمينا للجهود المبذولة من خالل 
مشاركتكم في مؤتمر قسم الخدمة 
االجتماعية الموسوم )ىجرة الشباب 

 العراقي.. صراع البقاء والضياع(

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات  شكر وتقدير
في  09/602
00/0/0295 

الجهود المبذولة في اعداد وتخرج الكوادر  25
لجنة التعويضات الفرعية االولى  شكر وتقدير القانونية 

 في محافظة ديالى
في  215

05/0/0295 

تثمينا للجهود والتعاون المستمر مع اتحاد  21
 الحقوقيين العراقيين

بال في  اتحاد الحقوقيين العراقيين درع االبداع
93/3/0295 

 


